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Sorszám Pedagógus neve Végzettség szintje Munkakör Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 

1. Andorkóné Virág Ildikó főiskola tanító tanító  

2. Ágoston-Vincze Ágnes főiskola óraadó tanár zongoratanár, énekzene  

3. Balogh Andrea főiskola tanító tanító fejlesztő pedagógus szakvizsga 

4. Balogh Antal főiskola óraadó szakoktató asztalos  

5. Baloghné Aszódi Marianna főiskola óraadó tanár 

matematika – kémia szakos 

tanár 

 

6. Beri Károly egyetem tanár 

tanár, testnevelés, földrajz 

szakos 

 

7. Csató Csabáné főiskola tanító tanító  

8. Dobó Margit főiskola 

intézményvezető- 

helyettes, tanító tanító 

 

9. Erdősné Lázár Ilona egyetem tanár 

matematika-technika 

szakos tanár,  

informatika szakos tanár 

 

10. Fehér Zsigmondné egyetem tanár 

magyar-könyvtár szakos 

általános iskolai tanár, 

információs menedzser, 

okleveles magyartanár 

 

11. Feketéné Kretz Zsuzsánna főiskola tanító tanító mérés-értékelés szakvizsga 

12. Fodor Tibor egyetem tanár 

közösségi művelődés tanár, 

testnevelő tanár (általános 

iskolai) 

 

13. Fórizs Attiláné főiskola tanító tanító  

14. Fülep Jolán főiskola tanár  

magyar-orosz-angol szakos 

tanár 

 

15. Görögh István főiskola tanár 

biológia-testnevelés szakos 

tanár 

közoktatás vezetői szakvizsga 

16. Hajduné Farkas Éva főiskola 

intézményvezető-

helyettes, tanár,  

matematika-fizika szakos 

tanár 

közoktatás vezetői szakvizsga 

17. Hegedűs Tünde egyetem tanár 

okleveles középiskolai 

angol nyelv és kultúra 

 



tanára és okleveles 

középiskolai magyartanár 

18. Herczegné Nagy Enikő Melinda főiskola 

óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus 

 

19. Juhász László főiskola tanár 

matematika-rajz szakos 

tanár 

 

20. Kapusiné Oláh Edit egyetem tanító tanító közoktatás vezetői szakvizsga 

21. Katonka Erika főiskola tanrár rajz  

22. Katonka Máté főiskola tanító  tanító  

23. Kissné Kovács Andrea főiskola tanító tanító  

24. Kissné Kőszeghy Marianna főiskola tanár 

matematika-ének szakos 

tanár 

 

25. Kiss Zsolt főiskola tanár 

matematika és informatika 

szakos tanár 

 

26. Konyáriné Lévai Ágnes főiskola tanár 

népművelő, történelem 

szakos tanár 

 

27. Kovács Márton egyetem könyvtáros, tanár 

magyar szakos általános 

iskolai tanár és könyvtáros, 

magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és 

középiskolai tanár  

 

28. Kovács-Pipó Andrea főiskola tanár 

angol nyelv és irodalom-

számítástechnika szakos 

tanár 

 

29. Ládáné Tóth Zsuzsa főiskola tanító tanító  

30. Lévainé Hasznosi Erika főiskola tanító tanító  

31. Lévainé Hasznosi Katalin főiskola tanító tanító  

32. Molnárné Hegedűs Ibolya  főiskola tanító tanító  

33. Monori Dóra főiskola tanító tanító  

34. Nagyné Deák Erika főiskola tanító tanító, fejlesztő pedagógus közoktatás vezetői szakvizsga 

35. Nagyné Tardi Tünde főiskola tanár 

művelődésszervező, 

történelem szakos tanár 

közoktatás vezetői szakvizsga 

36. Pázmándy Nóra főiskola tanító tanító  

37. Szabó Anita főiskola tanító tanító  

38. Szabó Edina főiskola tanító tanító  

39. Szabóné Csorba Erzsébet főiskola tanító  tanító  

40. Szász Attiláné főiskola tanár tanító,   



német szakos tanár 

31. Szigeti Éva Judit  főiskola tanító tanító közoktatás vezetői szakvizsga 

42. Szigeti Gabriella főiskola tanító tanító  

43. Szőke - Tamási Kitti egyetem tanár 

okleveles biológia és 

földrajz tanár 

 

44. Takácsné Bíró Zsuzsa egyetem 

intézményvezető, 

tanár 

magyar nyelv és irodalom-

francia nyelv és irodalom 

szakos tanár, 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár 

közoktatás vezetői szakvizsga 

45. Tamás – Nagy Alexandra egyetem tanár magyar – rajz szakos tanár  

46. Tóth Lajos egyetem tanár 

matematika és történelem 

tanár 

 

 

 

 


